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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Banyaknya gangguan penyulang yang terjadi salah satunya dikarenakan 

putusnya konektor jumperan adalah sangat merugikan perusahaan, karena otomatis 

kesempatan perusahaan menjual listrik ke konsumen menjadi terhenti disamping 

kepuasan pelanggan menjadi semakin menurun. Putusnya jumperan ini dikarenakan 

lost kontak yang terjadi pada konektor jumperan yang tidak segera teratasi. 

Metode perbaikan konektor jumperan berupa LLC dengan PDKB untuk saat ini 

adalah dengan melepas konektor LLC tersebut yang secara otomatis listrik disisi 

branch line akan dipadamkan. Metode ini dirasa kurang efektif karena memerlukan 

pemadaman listrik di salah satu sisi (branch line) dulu pada proses pengerjaannya. 

Sedangkan pada saat perbaikan jumperan lost kontak dengan PDKB SL untuk 

saat ini adalah dengan menggunakan By Pass Cable panjang dan Insulating 

Hangerdimana pada proses pemotongan ataupun pemasangan jumperan permanen 

personel PDKB SL mengalami kendala dikarenakan belum adanya alat pemegang 

konduktor jumperan tersebut, sehingga untuk mendukung proses tersebut biasanya 

digunakan kawat atau tali seadanya untuk memegang (holder)konduktor jumperan 

permanen tersebut yang di standby kan ke Insulating Hanger baru bisa dilakukan 

pemotongan di sisi yang lain. Kondisi ini sangatlah berbahaya bagi petugas PDKB 

itu sendiri karena sewaktu-waktu jumperan bisa lepas dari Insulating Hanger 

dikarenakan tali pengikat putus. 

Pada pekerjaan penggantian fuse link pada CO Branch metode PDKB SL 

dikarenakan adanya penambahan beban atau sebab yang lainnya dibutuhkan 

metode By Pass jumper panjang dan membutuhkan pemotongan jumperan ketiga 

fase, sehingga otomatis membutuhkan waktu yang lama dan peralatan yang cukup 

banyak dalam proses pelaksanaannya. 

Permasalahan selanjutnya adalah pengupas kabel yang ada saat ini harganya 

sangat mahal dan kurang flexible dalam penggunaannya dikarenakan setiap metode 

PDKB (Sentuh Langsung maupun metode berjarak ) memerlukan pengupas 

tersendiri. Hal ini menyebabkan anggaran pembelian pengupas kabel 
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menjadi membengkak . 

Untuk menyelesaikan permasalahan ini di atas diperlukan suatu alat yang andal 

dan komprehensif sehingga dibuatlah alat inovasi yang kami namakan MBJ (Mini 

ByPass Jumper). 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka 

dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat alat baru yang memiliki fungsi sebagai 

penyambung kabel sementara agar saat melakukan pemotongan jumperan / 

sambungan tidak terjadi padam. 

2. Bagaimana cara membuat alat baru yang memiliki fungsi sebagai holder 

jumperan pada saat jumperan akan disambung. 

3. Bagaimana cara membuat alat baru yang memiliki fungi sebagai pengganti 

Fuse Link pada CO Branch agar tidak padam. 

4. Bagaimana cara membuat alat baru yang memiliki fungsi pengupas kabel 

dengan harga murah dan dapat digunakan PDKB Sentuh Langsung maupun 

Berjarak 

5. Bagaimana cara membuat alat baru yang memiliki fungsi pengupas kabel 

dengan harga murah dan dapat digunakan PDKB Sentuh Langsung maupun 

Berjarak 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dari pembuatan alat ini adalah : 

1. Membuat alat bantu Multifungsi By Pass Jumper bagi PDKB Sentuh 

Langsung pada pekerjaan penggantian konektor 

2. Membuat alat bantu holder jumperan bagi PDKB Sentuh Langsung pada 

penggantian jumperan / double jumper. 

3. Membuat alat bantu Multifungsi By Pass Jumper bagi PDKB Sentuh 

Langsung pada pekerjaan penggantian Fuse Link CO Branch 

4. Membuat alat bantu pengupas kabel dengan luas penampang 110 m2, 150 

m2 dan 240 m2 bagi PDKB Sentuh Langsung dan Berjarak. 

5. Membuat alat bantu pemotong konduktor secara manual bagi PDKB 

Berjarak maupun Sentuh Langsung. 

Manfaat yang didapatkan dari implementasi alat“Multifungsi By Pass Jumper” 

adalah sebagai berikut : 

1. Menaggulangi potensi gangguan lost kontak sehingga dapat menurunkan 

SAIDI + SAIFI. 

2. Setiap kali ada pekerjaan penggantian konektor jumperan dalam 

pelaksanaannya tidak lagi harus memadamkan jaringan di sisi cabang. 

3. Meningkatkan volume pekerjaan. 

4. Meningkatkan penjualan KWH dengan memperkecil potensi energi tidak 

tersalurkan. 

5. Mengurangi biaya pokok penjualan 

6. Mengurangi Potensi kecelakaan kerja petugas. 

7. Menjaga kontinuitas distribusi tenaga listrik 

8. Melengkapi peralatan kerja PDKB Sentuh langsung maupun Berjarak. 

 

1.4 Metodologi 

Untuk pembuatan MBJ(Multifungsi By Pass Jumper) ini dilakukan pendekatan: 

1. Menganalisis semua pekerjaan dalam lingkup kerja tim PDKB. 

2. Mempelajari beberapa referensi literatur pendukung. 

3. Melaksanakan COP untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. 

4. Membuat desain dan rancangan alat inovasi. 

5. Proses pemilihan bahan dan pembuatan alat inovasi. 

6. Mengadakan uji praktek kelayakan operasional. 

7. Penyempurnaan alat inovasi. 


